
  

Viering van woord en gebed in de  cyclus 

“Over de zin van het leven” 

Zwanenhofviering 11 oktober 2020 
 

- opgenomen in de kapel van De Zwanenhof - 

Huilen en lachen 
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De zin van het leven 
 
De najaarscyclus gaat over “de zin van het leven”. Heeft het leven zin? En 
gaat het dan om “zin van het leven” of om “zin in het leven”?  
Aanleiding  tot de cyclus is het boek van Fokke Oebema “De zin van het 
leven”, waarin de auteur n.a.v. een hartstilstand, 40 gesprekken voerde met 
heel uiteenlopende mensen over zgn. ‘zinvragen’. Ieder zijn eigen zin… Ook 
de bijbel bevat een meervoud aan zinverhalen… En wij, ieder van ons, draagt 
zijn of haar eigen zin- en onzinverhalen met zich mee. Zin-zoeken dus, dit 
najaar… 

Iedere zondag zal een deelthema van de zinvraag aan de orde komen.   

In het najaar  zullen de vieringen gaan over  

“wanhoop en hoop” (september),  

‘huilen en lachen’ (oktober),   

‘vitaliteit en eindigheid’ (november) en  

‘verwachten en teleurstelling’ (december) 
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De Paaskaars wordt aangestoken  

♪ Wat is de mens—Lied om ontferming  Tekst: A. Bosch; muziek: Fl. van de Putt 
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Woord van welkom 

 

Lieve vrienden, hier verzameld in deze Zwanenhofkapel 

en allen die thuis verbinding met ons maken 

Laten we elkaar van harte begroten en elkaar vrede en alle goeds wensen…. 

Wat is de mens, 

wat zijn de dagen die aan de mens gegeven zijn? 

Zo klonk in het openingslied, bij het aansteken van het licht, de vraag naar de 

zin, de betekenis van ons leven. 

Een vraag die vooral opkomt wanneer alle vanzelfsprekendheid verdwijnt, 

er geen automatische piloot is en we behoefte hebben aan licht op ons pad. 

 

Hier in deze kapel  werd en wordt het leven gevierd: kinderen zijn er gedoopt, 

huwelijken gesloten, overleden geliefden voor het laatst uitgedragen. We her-

nemen onze maandelijkse vieringen hier, we 

hebben we die hulp ervaren in onze ontmoetingen, in het lezen van de H. 

Schrift, in het zingen. Hier is ruimte voor wat ons raakt, bezig houdt en komen 

we op het spoor van wat ons richting geeft.  

 

Vandaag spiegelen we ons aan het verhaal van God-en-mens, in den beginnen, 

in het boek Genesis,    

aan Sara en Abraham, aartsmoeder, aartsvader, oerbeelden van mensen in zoe-

kend geloof, levend met enkele een  stem “Ga en ik zal met je gaan. Je leven zal 

vrucht dragen”.  Leven van wanhoop en hoop, vreugde en verdriet,  vitaliteit en 

eindigheid en ‘verwachten en teleurstelling’ . Een doorleefd leven, zij hebben 

gehuild en gelachen. 

Na deze wat langere inleiding maken we ruimte voor onze liederen en voor dit 

levensverhaal uit de H. Schrift. Op dit moment: het intense huilen om de nood 

in onze wereld. Kyrie-eleison 
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♪ Bomen schreeuwen niet Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 

 

Bomen schreeuwen niet, takken niet, grond niet, 

zee, vogel, huilt niet, de wind niet, de stad niet. 

Geen kreet komt uit de mond van de muren rondom, 

van de ster, die lachende noodklok , mmm 

 

Enkel in mensen zijn monden gesneden,   

harten gedompeld opdat hij kan huilen, 

slaan met lippen zwart van ontzetting— 

man, vrouw, koppen, bonk tegen de muur 

 

tegen de moord, de nacht,  

de verchroomde machinerie van de goddelijke oorlog; 

tegen de code van de terreur, alles wat  klein is verkwanselend, mmm 

 

Nu daar, dan elders, altijd hier  

weent om haar zonen de moeder,  

weent de gerechte om zijn broeders, omdat zij niet meer zijn 

 

Huilt als een bron, een vulkaan in mensen de mens om de mens 

en schaamt zich 

dat niet dit uur wij levend of dood 

worden veranderd in vrede, mmm, mmm. 

 
 

Openingsgebed 

Eeuwige, bron van liefde 

keer je naar ons om, keer ons om naar jou toe 

Ontferm je over ons 

zie onze tranen van verdriet, van verzet van schaamte 

Schenk ons woorden van waarde, van bevrijding, van leven 

Open onze oren, open ons hart, dat wij jouw stem horen…..  
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Lezing: Genesis 18, 1-5 + 9-15 

De Heer verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. Op het 
heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag 
hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent 
uit, naar hen toe. Hij boog diep en zei: “Heer wees toch zo goed uw dienaar 
niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u laten halen zodat u uw voeten kunt 
wassen, maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets 
te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verdergaat. 
Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen?” 
Zij antwoordden: “Wij nemen uw uitnodiging graag aan”. 
 
Even later aten zij, terwijl Abraham bij hem bleef staan onder de boom. 
“Waar is Sara, uw vrouw?” vroegen zij hem. 
“Daar, in de tent”, antwoordde hij. Toen zei een van hen: “Ik kom over precies 
een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben”. Sara, die in de 
ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat. Nu waren Abraham en zij 
op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen a; ver 
achter haar. Daarom lachtte ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weg-
gelegd zijn? Dacht ze. Ik ben immers verwelkt en ook mijn man is al oud. Toen 
vroeg de HEER aan Abraham: “Waarom lacht Sara, waarom vraagt ze zich af of 
ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? Is ook maar iets 
voor de HEER onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik 
bij je terug en dan heeft Sara een zoon”. Geschrokken ontkende Sara: “Ik heb 
niet gelachen”. Maar hij zei: “Ja, je hebt wel gelachen”. 
 

Genesis 21, 1-6 

De HEER zag om naar Sara zoals hij had beloofd, hij gaf haar wat hij had toege-
zegd. Sara werd zwanger en baarde Abraham op zijn oude dag een zoon, op de 
vastgestelde tijd, die God hem had genoemd. Abraham noemde de zoon die hij 
gekregen had en die Sara hem gebaard had, Isaak . 
“God maakt dat ik kan lachen”, zei Sara “en iedereen die dit hoort zal met mij 
mee lachen” 
 

 

 
Muziek   ♪ 



7 

Meditatie 
Het kan je zomaar gebeuren, dat je ervaart: er komt iets in beweging in mijn le-
ven. Dit gebeurt aan Abraham en Sara. Een prachtige verteld verhaal.  
Stilzitten in de hitte – opkijken, zien – onmiddellijk in actie komen 
De Heer verschijnt aan Abraham in dit gebeuren, in zijn ontmoeting met drie 
vreemdelingen 
Maar waar is Sara? Ook zij is nodig … 
Een kibbelgesprekje: Waarom heb je gelachen; ik heb niet gelachen, ja, je hebt 
wel gelachen:   
als iets drie keer gebeurt, is het oppassen, drie keer een verwijzing naar het  
“lachen” van Sara  - dat geeft de belofte inhoud: je zult lachen! Maar niet zoals 
nu.  
We maakten een sprongetje in het boek Genesis;  om te horen dat de Heer om-
ziet naar Sara en zij beantwoordt: God maakt dat ik kan lachen. De beloofde 
zoon draagt de naam “Hij die lacht”. 

Zien en gezien worden, in beweging komen, de lach van het ongeloof die veran-
dert in de bevrijdende lach, de dankbare lach van Sara, want de belofte komt 
eindelijk uit!  
 
In de voorbereidingsgroep hebben we onze momenten en ervaringen met la-
chen en huilen gedeeld. In allerlei tinten kwamen deze uitingen van emoties 
voorbij: 
tranen, een diepe vulkaan van peilloos verdriet 
in de eenzaamheid, maar ook gedeeld met vrienden 
tranen als reactie op iets ouds, iets dat je al van jongs af aan met je meedraagt 
tranen van pijn, van machteloosheid  

zo graag willen huilen, maar niet meer kunnen. Het zit vast… 
tranen van de slappe lach, om niets, maar zo bevrijdend, zoveel opluchting na 
een periode van zwaarte 

de lach bij het goede grap, die relativeert. Wat koud en hard wordt  de wereld 
als we niet meer om onszelf kunnen lachen, humor een bedreiging vormt voor 
het ego.  

Kunnen lachen en kunnen huilen, je bent verbonden met je diepste gevoelens 
en gedachten 
Samen kunnen lachen en samen kunnen huilen, zo kostbaar, zo pijnlijk als dat 
niet kan. 
Wek onze zachtheid dan weer 
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Die eerste lach van Sara, die van ongeloof, van “laat me niet lachen”, de lach 

waarmee je je teleurstelling te lijf gaat. Het weglachen van de oppervlakkig-

heid. De uiteindelijke lach, niet meer van je gezicht te halen, blijvend inzicht 

“Ik word gezien – mijn reisgenoot en ik, ons leven, onze liefde draagt vrucht. “ 

 

Een verhaal is creatieve taaluiting waarin  gebeurtenissen een plaats krijgen. 

Het schrijven van een dagboek  

Het lezen van een  boek  

Die tweede taal, de taal van je zielsleven, zoals in gedichten en liederen 

Dit is een belangrijke vorm om zin te zoeken, te vinden, te geven aan het le-

ven; want je zet alles in een verband. Door zelf te schrijven, door te lezen, te 

luisteren, te zingen 

 

Wonderlijk, terwijl wij ons bogen over het levensverhaal van Sara en Abraham, 

las ik “Het zoutpad”,  ook over zo’n stel dat zomaar op pad gaat. De zin van het 

leven? Daar is niet 1 antwoord op te geven als je alles uit handen moet ge-

ven.. Hun ervaring onderweg is meer: wat geeft ons zin in het leven, als drij-

vende kracht? We weten niet hoe, maar ergens komt het goed. Dat is een 

kostbaar geschenk, genade. 

 

Met onbekende bestemming (gedicht van Nico van den Raad) 

zij volgden het pad dat de wind voor hen open blaast 

nemen uit het verleden mee wat ze ver willen dragen 

laten de loop van de rivier hun richting bepalen 

springen niet eerder over kloven  

voordat hun ogen de afstand op waarde hebben geschat 

en diepten er niet meer toe doen 

ondergaan met geheven hoofd de zwarte wolken  

die zwaar van dreiging door de ruimte jagen 

verspillen geen kracht aan het zoeken naar zekerheid en de zin van het onein-

dige 

bouwen zich indien nodig een schuilplaats 

hebben elkaar daar waarachtig lief 

zoals alleen reizigers met onbekende bestemming dat kunnen 
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Zo ook gingen Sara en Abraham, 

zo ook gaan wij, jij en ik 

met onbekende bestemming 

maar met iets in ons hoofd dat stroomt en licht geeft 

met een lied van verwondering,  blijdschap, de dankbare lach   

over zo’n samengeleefd leven, samen met Jou, met jou en met jou.  

 

 

♪ Lied van de een en de ander Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 

 

Voordat ik bomen zag, de hazelaar in bloei, in kou, 

de steeneik, de kastanje, zag ik jou 

Mijn zusje mijn geliefde mijn verre vriend, mijn hart is aan -  

mijn naastetje, wat heb ik jou, wat heb jij mij gedaan. 

 

Voordat de zee mij riep, haar spiegel, tij en tegentij, 

de poolster, de windstilte, riep jij mij 

Ik kocht een fluit, ik floot een sluier om je heen van vuur, 

een lichaam meer, tegen de lange duur. 

 

Als ik ooit komen zou waar bronnen zijn, bauxiet, 

een paar gewiekster woorden dan dit: ben jij daar? 

Mijn zusje mijn geliefde mijn verre vriend, mijn hart is aan - 

Mijn naastetje, wat heb ik jou, wat heb jij mij gedaan. 

 

Voordat ik bomen zag, de hazelaar in bloei, in kou, 

de steeneik, de kastanje, zag ik jou. 
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Collecte en muzikaal  ♪ 

 

Noodopvang Dakloze Asielzoekers 

Wat een indrukwekkend verhaal van Abraham, ons aller aartsvader! 

Wat een begrip en fijne instelling om de vreemdelingen, die zomaar bij hem 

langs  

kwamen zo van harte te verwelkomen. Wat een aandacht en wat een royale 

ontvangst. Ook een manier om “zin aan het leven te geven”  

Onze ”Vrienden in de opvang” hebben wel wat anders meegemaakt. En niet al-

leen zij, maar zovelen anderen ontberen juist een hartelijke uitnodiging, begrip 

en meeleven. Wat is er aan de hand, dat o.a. politiek Nederland er zoveel moei-

te mee heeft?  

Dat is toch om te huilen! 

Moge onze hartelijkheid naar hen, hen het gevoel geven, dat we begrip voor ze 

hebben en dat we een ondersteuning voor hen zijn.  

In augustus mochten we € 302,50 ontvangen. Van september is de afrekening 

nog niet gekomen. Veel dank, ook voor deze mooie ondersteuning.  Lees verder 

op het laatste blad 

♪ Wek mijn zachtheid weer Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 
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Voorbeden 
 V: Laat onze woorden stijgen voor uw gezicht als wierrook 
zie in ons het verlangen een mens te zijn van u 
A: kom, adem ons open, kom adem ons open 
 
Levende God, 
wij zijn hier bijeen een kleine groep mensen 
midden in een wereld vol verwarring 
wij vragen u,  
laat ons bronnen van warmte en kracht zijn 
voor een vriend- een geliefde 
voor de mensen om ons heen 
in onze straat, ons dorp en onze stad, voor dit land en voor al die mensen over 
de hele wereld die wij niet opgemerkt hebben 
wij vragen u , geef ons volharding om in  uw woord te blijven geloven 
en het vorm te geven, dag na dag. 
V zie in ons het verlangen een mens te zijn van U 
A: Kom, adem ons open, kom adem ons open. 
 
 
Levende God 
wij bidden u voor onze zieken, geveld door de Corona, de kanker, en door de vele 
andere ziekten die ons kunnen overkomen 
Geef hen de kracht om in uw goedheid te blijven geloven 
ondanks alle pijn, verdriet en eenzaamheid die hen overvalt 
wij bidden u voor de mensen rondom onze zieken, de families, de verzorgers en 
hulpverleners, de mantelzorgers en buren en allen die zich hun lot aantrekken, 
laat hen niet moedeloos worden omdat zorg ontbreekt, het geld opraakt, werke-
loosheid dreigt. 
Geef hen  de kracht om door te gaan met hun leven, te accepteren dat het nu is 
zoals het is, en dat zij vreugde en liefde mogen blijven geven  zodat zij  uitzicht 
kunnen bieden op betere tijden. 
V zie in ons het verlangen een mens te zijn van U 
A: Kom, adem ons open, kom adem ons open. 
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Bidden wij voor onze pleegschoonzoon Hans die na de derde levertransplanta-
tie voor de keuze staat: of een vierde transplantatie of een palliatieve behan-
deling. Dat hij en zijn vrouw in wijsheid, samen met zijn artsen, een beslissing 
kunnen nemen. En voor veel liefde om hen heen. 
 
Voor Herman wil ik bidden die opgenomen is in een verpleeghuis vanwege 
Alzheimer. Dat hij rust mag vinden in zijn geest die steeds chaotischer wordt. 
Dat hij zich thuis mag gaan voelen in zijn nieuwe omgeving. 
 
Voor de vluchtelingen in kamp Moria. Dat de actie “We halen ze op”succes 
mag hebben deze week! 
V zie in ons het verlangen een mens te zijn van U 
A: Kom, adem ons open, kom adem ons open.-- 
 

 

Levende God 
De wereld om ons heen wankelt. 
De leefbaarheid van onze planeet is in het geding 
Zeer grote groepen mensen  zijn als wanhopige vluchtelingen in kampen aan-
gespoeld Onzekerheid viert hoogtij.  
Wij smeken u, maak deze wereld heel 
moge er leiders en knappe koppen opstaan, mannen en vrouwen die liefde en 
brood kunnen geven 
zodat er overal handen van liefde werken 
en niemand meer verloren gaat aan pijn, haat, geweld en onmacht. 
V zie in ons het verlangen een mens te zijn van U 
A: Kom, adem ons open, kom adem ons open.-- 
 
Levende God 
wij gedenken in stilte onze geliefden die door de dood van ons zijn weggeno-
men. Het gemis blijft. 
Door de verrijzenis van uw zoon Jezus geloven wij in een hemels perspectief. 
Wij buigen ons hoofd. Wij leggen in stilte onze persoonlijke noden voor u 
neer,  

(enige ogenblikken stilte) 
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Geef ons kracht om door te gaan , gesterkt door Uw Geest, zodat wij onze bij-

dragen kunnen leveren aan uw rijk op aarde, waar hongerigen te eten krijgen, 

dorstigen te drinken, vluchtelingen een thuis, werkelozen een baan; waar zie-

ken verpleegd worden en waar dieren niet hoeven te lijden. waar respect is 

voor de aarde en waar mensen in vrede willen leven. 

zie in ons het verlangen een mens te zijn van U 

A: Kom, adem ons open, kom adem ons open. 

 

Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemel zijt 

uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome 

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, 

in eeuwigheid. Amen 

 

Zending en zegen 

Laten we gaan 

getroost door onze tranen 

bevrijd door onze lach 

geleid door hoop en vertrouwen 

gesterkt door ons samenzijn 

de zachtheid van ons hart 

en de ogen van een kind 

een vermoeden van zin 

een weten van liefde 

een stem van belofte 

Ga en ik zal met je gaan 

In de naam van de vader, Moeder, Zoon en Geest, Amen 
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♪ God mag weten     Tekst: Hein Stufkens, muziek: Fokke de Vries 

De Paaskaars wordt gedoofd 
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Deze viering werd voorbereid door: 

Els du Rieu, Ineke Brouwer en Ruud Souverijn  

voorganger: Susan van Os 
 

xxx 

 

Het Twents Liturgiekoor   

onder leiding van Bram van der Beek. 

Jos Beunders, piano; Vincent Kuipers, gitaar 

De liederen zijn opgenomen op vrijdag 2 oktober 2020  

tijdens de repetitie in de Thaborkerk in Hengelo 
 

xxx 

 

Liturgisch bloemstuk: Gine Silderhuis 
 

xxx  

 

Voor meer informatie en uw reactie op de viering  

kunt u terecht op onze 

website: www.zwanenhofviering.nl. 

De teksten van de viering kunt u vinden onder ’archief’ 

U kunt zich op de website  tevens aanmelden voor de nieuwsbrief waarin we u 

op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen 
 

xxx 

 

U kunt financieel bijdragen aan het  voortbestaan van de   

Zwanenhofvieringen door middel van een  eenmalige  of periodieke betaling  

op  NL94 TRIO 0254 854400 t.n.v. Stichting Zwanenhofviering   

o.v.v. Donatie vieringen 
 

xxx 

 

Collecte project: Noodopvang Dakloze Asielzoekers 

 Wist u dat ons ANBI-nummer is  RSIN 8137 85 704, 

(voor de belastingaftrek kan dat van belang zijn) 

Op verzoek plaatsen we ons IBAN-nummer:   

NL23 RABO 0309 429447  t.n.v. Noodopvang Dakloze Asielzoekers  te Borne 

 

http://www.zwanenhofviering.nl

